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‘Van waarderen komt verbinden’

In een regio die op weg is naar 2019 is verbinding cru-
ciaal. Verbanden en dwarsverbanden zijn het cement tus-
sen de stenen van het bouwwerk dat Altena heet. Maar 
verbinding houdt het eenmaal opgetrokken bouwwerk 
óók in stand. 

Ondernemers in het Land van Heusden en Altena zijn, 
binnen de diverse branches, bij uitstek de groep die voor 
die verbinding zorgen. Dagelijks keihard in de weer voor 
een goed product of een perfecte dienstverlening.  
Maritiem. Agrarisch. Logistiek & Handel. Middenstand. 
Recreatie & Dienstverlening. Sectorbreed op zoek naar 
tevreden klanten die hun producten en diensten waar-
deren. En daar zit de crux. Door waardering ontstaat 
immers verbinding? Dat is bij ondernemers niet anders. 
Tegen de achtergrond van één Altena is dat zelfs een 
belangrijk gegeven. 

Gegrepen door dit gegeven ontstond binnen B2B-plat-
form Ondernemend Altena de gedachte om onderschei-
dend ondernemerschap op een unieke manier zichtbaar 
te maken én te waarderen, de spotlights te zetten op 
bijzondere ondernemers en talenten van ondernemer-
schap waar de regio met recht trots op kan zijn! Op basis 
van een proces van nomineren en waarderen, dat enkele 
maanden zal omvattenen, en dat tot stand komt door 
inzet van een groot aantal partijen, met de vlammende 
apotheose op 23-11-2017. Hoeveel regionale verbinding 
(en waardering) wil je hebben?

• Doel
Wat beoogt Stichting B2B Platform Ondernemend Altena 
met de opzet van BizAwards Altena 2017?

- Bieden van een letterlijk podium aan ondernemerschaps- 
  talent waar Altena trots op kan zijn. 
- Zichtbaar maken en waarderen van innovatief,  
  ambitieus ondernemerschap. 
- Verbindingen leggen tussen individuele ondernemers,  
  branches, onderwijs en overheid. 
- Bijdrage leveren aan het lokaal delen van kennis, iets  
  wat kan leiden tot nieuwe lokale economie. 
- Organiseren van een kwaliteitsevent dat Altena ook  
  provinciaal op de kaart zet.
- Een podium voor gemeenten om met ondernemers in 
  contact te treden. Dat moment kan benut worden hen  
  direct te betrekken bij de economische ontwikkelingen  
  binnen of rond Altena.

• Draagvlak
BizAwards Altena kan enkel succesvol worden als ook 
andere ondernemende partijen uit Altena het initiatief 
steunen omdat men de toegevoegde waarde ziet. En 
dat is zeker het geval. Een greep: Rabobank Altena, Van 
Noordenne Accountants, de 3 gemeenten, Buro26, de 
Rivieren Notarissen, BVD Advocaten, WVC, WMI, BKA, 
OV Aalburg, OV De Linden, OV Woudrichem, OV Rietdijk 
en OV Bruine Kilhaven. Ook Het Willem biedt support.

• Meerjareninsteek
De opzet is om BizAwards Altena te laten uitgroeien 
tot een jaarlijks terugkerend evenement. Een repeter-
ende en verbindende factor tussen ondernemers, over-
heden, onderwijs en inwoners. Zo wordt duidelijk dat 
ondernemers in Altena participeren in de samenleving. 
Dat zij geworteld staan in de klei en zich zo bijzonder 
onderscheiden ten opzichte van omliggende gebieden 
als Dongemond, Bommelwaard, de Langstraat en de 
Drechtsteden. Altena doet ertoe en dat bereiken wij 
vooral samen!


